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 Управа за спречавање прања новца скинула је, по налогу Повереника за информације
од јавног значаја, ознаку тајности са извештаја о контроли порекла новца којим је
министар Александар Вулин купио стан, преноси Инсајдер.

  

  Документа су, по закону, достављена редакцији Инсајдер и више не носе ознаку строго
поверљиво. Међутим, затамњено је неколико битних података па се тако не може
утврдити између којих физичких лица је дошло до трансакције на основу купопродајног
уговора у износу од око 200.000 евра, наводи се на сајту Инсајдера.   

"Оно што може да се закључи из извештаја Управе јесте да је на основу купопродајног
уговора са једног рачуна физичког лица извршена трансакција на рачун другог
физичког лица у септембру 2012. године. С обзиром на то да су имена власника рачуна у
извештају затамњена није јасно да ли овај податак значи да је стан купљен месец дана
пошто је Вулин већ био на челу Канцеларије за Косово и Метохију, а не како је,
подсетимо, Вулин тврдио да је стан исплаћен у јулу, када није био државни
функционер", наводи се на сајту.

  

Додаје се да на основу достављеног извештаја не може да се утврди ни "да ли је управа
проверавала порекло новца, осим што су провером утврдили да Мира Милић из Канаде
постоји".

  

Агенција за борбу против корупције пре три године започела је проверу извештаја о
имовини и приходима Александра Вулина, и у оквиру те провере пронашла је да
министар није дао уверљиво објашњење одакле му 200.000 евра за куповину стана у
центру Београда 2012. године.
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Вулин је тада, како се наводи у претходном извештају Агенције, рекао да су новац за
стан он и супруга позајмили од супругине тетке из Канаде. Како је, након провере и
добијања извештаја од надлежних институција међу којима и Управе за спречавање
прања новца, остало нејасно на који начин је министар Вулин платио стан, Агенција је
свој извештај са пратећом документацијом 2015. године проследила Тужилаштву за
организовани криминал.

  

Супруга министра Вулина, Наташа Вулин, приликом саслушања у Тужилаштву тврдила је
да је више од 200.000 евра узела од тетке Мире Милић у Београду која дуго ради у
Канади и да је тај новац предала продавцу стана у пословним просторијама његове
фирме, на руке.

  

И продавац стана, као и породица Вулин тврде да је новац за стан у целости исплаћен у
јулу 2012. У документима која су, до данас, носила ознаку тајности наводи се међутим,
али са затамњеним именима, следећи податак: "Према информацијама доступним
Управи, дана 6.9.2012. године, трансферисана су средства са рачуна физичког лица
XXXXXXXXXXXX на рачун XXXXXXXXXXXXX у износу од 204.800 евра по основу Уговора
о купопродаји непокретности“, стоји у Извештају Управе за спречавање прања новца.

  

Александар Вулин, приликом изјашњења Агенцији за борбу против корупције о пореклу
новца за куповину стана, рекао је да је стан у целости исплаћен дан након потписивања
купопродајног уговора 17.07.2012. када је он још увек био народни посланик.

  

"Функционер Вулин је даље навео да је стан у целости исплаћен дан након овере
уговора (без навођења података о рачуну на којем је извршена уплата), достављајући
као доказ о томе признаницу издату и потписану од стране продавца из Марбеље у
Шпанији, којом он потврђује да су Александар Вулин и Наташа Вулин дана 17.07. у
целости исплатили купопродајну цену за трособан стан у Београду" наводи се у
извештају Агенције.

  

(Инсајдер)
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